Ace-Liften
Personenlift 7000 BL

Ace-Liften personenlift 7000
Voor buitengebruik

De Ace-Liften Buitenlift is ontworpen voor buitengebruik en zowel
ge-schikt voor koude Noordelijke omstandigheden als hete zonnige
kli-maten. Alle buitenliften worden geleverd met verzinkte geleiders
om corrosie te voorkomen.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften buitenlift :

•
•
•
•
•
•
•
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Ruimtebesparende oplossing
Gepatenteerd spindel aandrijving
Roestwerende klasse C3 voor behandelde onderdelen
95% recyclebare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Personenlift 7000 BL
1100 x 1480

Gat door vloer: 1530x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1505x1630)
Rolstoel: A of B met bediende, aangrenzende ingang*
Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.
* Na onale richtlijne n kunnen van toepassin g zijn
Zeer energie zuinig
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Zeer energie onzuinig

Pla ormbreedte ................1 100 mm

Breedte gat in de vloer ......... 1530 mm

Hoogte deuropening...1900, 2000, 2100 mm

..................... 1480 mm

Lengte gat in de vloer ........... 1630 mm

Breedte deuropening ........................900 mm

Reishoogte ................. 250-10000 mm

Tophoogte ............................. 2240 mm

Aandrijfsysteem: Spindel aandrijving

Omgeving: Buiten

Nominale snelheid: max 0,15 m/s

Corrosieklasse:
C3 voor behandelde onderdelen

Platformbediening:
Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening:
Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese standaard EN 81-41
Nominale belasting:
410 kg, 500 kg / 5 personen
Aantal stops: max 6
Aantal deuren: 2 deuren per verdieping

Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Regelspanning: 24 V
Motor: 2,2 kW
Voedingsspanning:
1-fase 230V 50Hz/9A/16A traag
3-fase 230V 50Hz/9A/16A traag
3-fase 400V 50Hz/5,2A/16A traag
Max windbelasting: 10-25 m/s *1
Schachtpanelen: EPS of glas *2
Schachtkleur: RAL9003

Omstandigheden *3:
Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C.
Indien geïnstalleerd in een klimaat kouder
dan -5°C is er een externe schacht om de
lift nodig.
• Sneeuwbelasting max 2 kN/m2
• Installatie boven grondniveau en met een
liftput met waterafvoer
• Installatie niet aanbevolen in een omgeving met toegevoegd zout of chloor
• Deuren alleen naar buiten toe installeren

•
•

1. Voor windbelasting boven 10 m/s moet de
lift geankerd worden tegen een muur
2. Glazen schachtpanelen alleen voor windbelasting tot 10 m/s
3. Als niet aan de voorwaarden wordt
voldaan moet de lift in een een externe
schacht geïnstalleerd worden

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist bij oprit)
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